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Domovní řád 
 
Tento domovní řád je určen pro Dům pro muže Samaritán, azylový dům pro muže, Nákladní 
24, Opava 746 01. Řád je závazný pro zaměstnance, uživatele služeb a osoby, které se 
pohybují v areálu Armády spásy. 
 

Provoz zařízení 
Provoz azylového domu: nepřetržitý 24 hodin denně, kontaktní doba sociálního pracovníka 
je úterý až čtvrtek 8:00 - 18:00, pondělí a pátek 8:00 – 14:00. Chod azylového domu ve dnech 
pracovního volna (víkendy, svátky) zajišťuje pracovník v sociálních službách, stejně tak v době 
nepřítomnosti sociálního pracovníka. 
Zapůjčení věcí: po uzavření smlouvy jsou uživateli předány klíče (k přístupu do společných i 
soukromých prostorů) a NFC přívěšek (k přístupu do budovy a části budovy pro azylový dům). 
Je zakázáno pořizovat si kopie klíčů a půjčovat NFC přívěšek jiným osobám. Uživateli jsou 
také zapůjčeny lůžkoviny, sušák na prádlo a základní kuchyňské vybavení. V případě zničení 
či nevrácení uživatel uhradí vzniklou škodu. 
Návštěvy: probíhají dle Návštěvního řádu. 
Domovní setkání: společné setkání uživatelů se sociálními pracovníky je povinné a probíhá 
zpravidla každou druhou středu v měsíci v 13:00 (s výjimkou uživatelů vykonávajících veřejnou 
službu či v zaměstnání) 
Pokoj: pokoje jsou dvou až čtyř lůžkové. Provoz zařízení nedovoluje mít vlastní nábytek či 
domácí zvířata. Osobní spotřebiče uživatel nahlásí sociálnímu pracovníkovi. Spotřebiče musí 
projít elektrorevizí, bez té nesmí uživatel spotřebič používat. Uživatel je povinen udržovat 
pořádek a čistotu v pokoji. V případě zničení inventáře jej bude muset uhradit. 
Kouření: je zakázáno ve všech vnitřních prostorách, kouření je možné v kuřárně, která se 
nachází v druhém nadzemním podlaží.  
Úklidy: uživatel je povinen uklidit dle rozpisu v době 08:00 – 18:00 hodin a o tomto úklidu 
informovat sociálního pracovníka či službukonajícího pracovníka v sociálních službách. 
 
Uživatelé azylového domu pro muže mají právo: 

 Na poskytnutí sociální služby v souladu s veřejným závazkem služby. 

 Na pomoc při uplatnění svých zákonných práv. 

 Na poskytování služeb v souladu s individuálně dohodnutým obsahem smlouvy. 

 Na respektování lidské důstojnosti a osobních svobod. 

 Na respektování svého náboženského vyznání. 

 Na vytvoření podmínek pro přípravu stravy dle provozních pravidel azylového domu. 

 Na respektování svého soukromí. 

 Na ochranu osobních údajů. 

 Podávat stížnosti, podněty a návrhy vztahující se k životu a chodu azylového domu. 

 Na uzamykatelný prostor pro osobní věci a oblečení dle provozních možností 
azylového domu. 

 Na dostatečný prostor k uplatnění své vlastní vůle při řešení své nepříznivé sociální 
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situace. 

 Nahlížet do svých spisů v listinné i v elektronické podobě. 

 Na možnost přizvat k jednání o službě třetí osobu. 

 Uživatelům musí být zachována všechna další práva daná vyššími právními normami. 
 
Uživatelé azylového domu jsou povinni: 

 Spolupracovat na vyřešení své nepříznivé sociální situace se zaměstnancem Armády 
spásy. 

 Udržovat v celém prostoru sociální služby pořádek a čistotu a provádět úklidy 
společných prostor dle rozpisu. 

 Dodržovat dostatečnou osobní hygienu – za vnější znaky dostatečné hygieny je 
obvykle pokládána absence viditelné špíny a zápachu na těle i ošacení. 

 Hlásit neprodleně zaměstnancům Armády spásy každé podezření na výskyt parazitů 
nebo nakažlivé a infekční nemoci. 

 Dbát na to, aby měl své osobní doklady v pořádku a v platnosti. 

 Nahlásit zaměstnancům Armády spásy opuštění zařízení azylového domu a bytů 
Armády spásy na dobu delší než tři dny po sobě jdoucí. 

 Každý uživatel plně odpovídá za škodu, kterou způsobil. Věci přidělené uživatelům 
zůstávají majetkem Armády spásy. Uživatelé jsou povinni s nimi šetrně zacházet a při 
ukončení poskytování služby je musí vrátit v nepoškozeném stavu. 

 Uživatelé ubytovaní na azylovém domě se účastní společných setkávání uživatelů a 
zaměstnanců dle předem zveřejněných termínů. Výjimku mají např. uživatelé pracující, 
vykonávající veřejnou službu apod. 

 Při ukončení poskytování služby: 
o uklidit pokoj; 
o odevzdat zapůjčený inventář, klíče a NFC přívěsek – při nevrácení bude 

uživatel inventář hradit dle ceníku; 
o uhradit své závazky vůči službě; 
o odstěhovat své věci. 

 
V objektu Armády spásy je zakázáno: 

 Narušovat dobré soužití v objektu Armády: rušení nočního klidu, sexuální obtěžování, 
vyhrožování či verbální a fyzická agrese vůči ostatním osobám. 

 Používat jakékoli násilí, např. slovní agresivitu, rasistické útoky a vyhrožování 
napadením vůči ostatním osobám v objektu. 

 Kouřit (včetně elektronických cigaret), používat otevřený oheň mimo stanovené 
prostory. 

 Používat vlastní elektrické spotřebiče, které neprošly kontrolou revizního technika. 

 Vnášet do objektu Armády spásy alkohol, drogy nebo je v zařízení konzumovat. 

 Vnášet do objektu Armády spásy zbraně nebo nebezpečné předměty (např. hořlavé 
látky – benzin apod.). 

 Vstupovat do objektu Armády spásy ve stavu zjevného požití alkoholických nápojů 
nebo návykových látek a narušovat společné soužití s jinými uživateli sociální služby, 
případně svým jednáním neuposlechne nebo ohrožuje službu konající pracovníky 
v zařízení. 

 Přechovávat jídlo mimo určené prostory (uživatelé mají na pokojích k dispozici lednici). 

 Manipulovat s nábytkem a zařízením azylového domu (např. stěhování skříní). 

 Přespávat na pokojích jiných uživatelů nebo umožnit přespání cizí osobě na azylovém 
domě. 

 Svévolné přestěhování se na jiný pokoj bez vědomí a souhlasu zaměstnanců služby. 

 Odcizit osobní předměty jinému uživateli, zaměstnanci nebo organizaci. 
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Při prvním nedodržování povinností či porušování zákazů bude s uživatelem vedeno ústní 
jednání, ze kterého bude sepsán zápis z jednání do vnitřního elektronického evidenčního 
programu. V případě opakovaného nedodržování povinnosti či porušování zákazů je uživateli 
uděleno písemné upozornění. Pokud porušování povinností a zákazů pokračuje je po poradě 
sociálního týmu možné uživateli ukončit smlouvu na dobu až 6 měsíců s výpovědní lhůtou 1 
den. O délce rozhoduje sociální tým ve složení sociální pracovníci a vedoucí přímé práce. 
 
 
Hrubé porušení Domovního řádu: 

 Neohlášená nepřítomnost uživatele ve službě delší než 3 noci. 

 Jakékoli formy fyzického napadení vůči ostatním osobám. 

 Sexuální obtěžování. 

 Jakkoli manipulovat s požárním hlásičem. 
Hrubé porušení domovního řádu vede k okamžitému ukončení poskytování sociální služby. 
 
Odvolání 
Proti všem rozhodnutím se může uživatel odvolat k řediteli, který vyhotoví písemný zápis a 
nejvýše do 7 dnů rozhodne. 
Ve výjimečných případech (např. zdravotní stav) může ředitel či vedoucí přímé práce zmírnit 
délku opatření při porušení domovního řádu. 
 
Závěrečná ustanovení 
Jakékoli změny schvaluje ředitel a jeho přímý nadřízený. Jednotlivé body domovního řádu se 
individuálně přizpůsobí uživatelům, a to formou dohody např. ve smlouvě o poskytnutí sociální 
služby. 
Tento řád nabývá účinnosti dnem 2. 2. 2022 a platí do odvolání. 
 
 
 
 
 
_______________________ __    __vz._____________________ 
  vedoucí organizační jednotky     oblastní ředitel 
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